
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
ُنوَن  ْؤِم ْلُم َلَح ا ْف َأ ْد  ِفي )1(َق ُهْم  ِذيَن  ّل  ا
ُعوَن  ِهْم َخاِش ِت َعْن )2(َصَل ُهْم  ِذيَن  ّل َوا  
ِرُضوَنننن  ْع ِو ُم ْغ ّل ُهْمننن )3(ال ِذيَنننن  ّل َوا  

ُلوَنننن  َفاِع ِةننن  َكا ُهْمننن ) 4(ِللّز ِذيَنننن  ّل َوا
ُظوَنننن  ِف ِهْمننن َحا ُفُروِج َلنننى )5(ِل َع ِإّل   

ُهْمن  ّن ِإ َف ُهْمن  ُن ْيَما َأ َكْتن  َل ْو َمنا َم ِهْمن أ َواِج َأْز

ُلوِميَننن  ْيُر َم َءنن ) 6(َغ َوَرا َغننى  َت ْب َفَمْننن ا
ُدوَن  َعا ْل ُهْم ا ِئَك  َل ْو ُأ َف ِلَك  ِذيَن )7(َذ ّل َوا  

ُعوَننن  ِهْمنن َرا ِد ْه َع َو ِهْمنن  ِت َنا َِلَما ) 8(ُهْمنن 
ِذيَننننن  ّل ِهْم َوا ِت َوا َل َلننننى َصنننن َع ُهْمنننن 

ُظوَنن  ِف ُثوَنن )9(ُيَحا ِر َوا ْل ُهْمن ا ِئَكن  َل ْو ُأ  
َها ) 10( ِفي ُهْم  ْوَس  َد ِفْر ْل ُثوَن ا ِر َي ِذيَن  ّل ا

ُدوَننن  ِل ِْلنَسنناَن )11(َخا َنننا ا ْق َل ْد َخ َق َل َو  
ِطيٍن  ٍة ِمْن  َل ُه )12(ِمْن ُسَل َنا ْل َع ُثّم َج  

ِكيٍن  ٍر َم َقَرا ِفي  َفًة  ْط َنا ) 13(ُن ْق َل ُثّم َخ
َغًةن  َقَةن ُمْض َل َع ْل َننا ا ْق َل َفَخ َقًةن  َل َع َفَةن  ْط ّن ال
َنا  ْو َكَسنن َف َظاًمننا  َغَةنن ِع ْلُمْض َنننا ا ْق َل َفَخ
ًقنا آَخَر  ْل ُهن َخ َنا ْأ َأنَش ُثّمن  َلْحًمنا  َظاَمن  ِع ْل ا

ِقيَن  ِل ْلَخا َأْحَسُن ا ّلُه  َباَرَك ال َت ُثّم ) 14(َف
ُتوَنن  ّي َلَم ِلَكن  َذ َد  ْع َب ُكْمن  ّن ُكْمن ) 15(ِإ ّن ِإ ُثّمن 

ُثوَن  َع ْب ُت ِة  َياَم ِق ْل ْوَم ا َنا )16(َي ْق َل ْد َخ َق َل َو  
َعْننن  ّنننا  ُك َوَمننا  َقنن  ِئ َطَرا َع  ْب ُكْمنن َسنن َق ْو َف

ِليَن  ِف َغا ْلِق  ْلَخ )17(ا

23- el-MU’MİNUN SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 118  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;
2) Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;
3) Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;
4) Onlar ki, zekâtı verirler;
5) Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;
6)  Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. 
kınanmış değillerdir.
7)  Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, 
haddi aşan kimselerdir.
8)  Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine 
riayet ederler;
9) Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.
10) İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır;
11)  (Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî 
kalıcıdırlar.
12) Andolsun biz insanı, çamurdan bir özden yarattık.
13) Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.
14) Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık 
et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik; bu 
kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan 
haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek 
yücedir.
15) Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.
16)  Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar 
diriltileceksiniz.
17)  Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz 
yaratmaktan habersiz değiliz.
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ٍر  َد َق ِب ًءننن  ِء َما َننننا ِمْنننن الّسنننَما ْل َأنَز َو
َهاٍب  َذ َلى  َع ّنا  ِإ َو َْلْرِض  ِفي ا ُه  ّنا َك َأْس َف

ِدُروَننن  َقا َل ِهنن  ِهنن ) 18(ِب ِب ُكْمنن  َل َنننا  ْأ َأنَش َف
َهنا  ِفي ُكْمن  َل َناٍبن  ْع َأ َو َنِخيٍلن  ّناٍتن ِمْنن  َج

ُلوَننن  ُك ْأ َت َهننا  ْن َوِم ٌةنن  ِثيَر َك ِكُهنن  َوا ) 19(َف
ُبُتن  ْن َت َء  َنا ْي ِر َسن ُطو َتْخُرُجن ِمْن  ًةن  َوَشَجَر

ِليَن  ِك ِلْل ْبٍغ  َوِص ْهِن  ّد ُكْم ) 20(ِبال َل ِإّن  َو
ِفني  ُكْم ِمّمنا  ِقي ُنسن ًةن  ْبَر ِع َل ِمن  َعا ْن َْل ِفني ا
َها  ْن َوِم ٌة  ِثيَر َك ُع  ِف َنا َها َم ِفي ُكْم  َل َو َها  ِن ُطو ُب

ُلوَننن  ُك ْأ ْلِكنن ) 21(َت ُف ْل َلننى ا َع َو َهننا  ْي َل َع َو
ُلوَنن  َلنى ) 22(ُتْحَم ِإ ُنوًحنا  َنا  ْل َأْرَسن ْد  َق َل َو

ّلَهنن َمننا  ُدوا ال ُب ْع ِمنن ا ْو َق َيا َقاَلنن  َف ِهنن  ْوِم َق
ُقوَنن  ّت َت َفَل  َأ ُهن  ْيُر َغ ٍهن  َل ِإ ُكْمن ِمْنن  ) 23(َل

ِه َما  ْوِم َق َفُروا ِمْن  َك ِذيَن  ّل َُل ا ْلَم َقاَل ا َف
َفّضَلن  َت َي َأْنن  ُد  ِري ُي ُكْمن  ُل ْث َبَشٌر ِم ِإّل  َذا  َه
َكًة َما  ِئ ََلنَزَل َمَل ّلُه  َء ال ْو َشا َل َو ُكْم  ْي َل َع

ِليَننن  ّو َْل َنننا ا ِئ َبا ِفنني آ َذا  َه ِب َنا  ْع ) 24(َسِم
ِهن  ِب ّبُصنوا  َتَر َف ّنٌةن  ِهن ِج ِب ِإّل َرُجٌلن  َو  ُه ِإْنن 

ّتى ِحيٍن  ِبَما ) 25(َح ِني  َقاَل َرّب انُصْر
ِنني  ُبو ّذ ْع ) 26(َك َن َأْنن اْصن ِهن  ْي َل ِإ َننا  ْي ْوَح َأ َف

َننا  َأْمُر َءن  َذا َجا ِإ َف َننا  ِي َوْح َو َننا  ِن ُي ْع َأ ِب ْلَكن  ُف ْل ا
ُكّلنن  َهننا ِمْننن  ِفي ُلْك  َفاْسنن ّنوُر  ّت َفاَر ال َو
َق  َب ِإّل َمْننن َسنن َلَكنن  ْه َأ َو ْيِننن  َن ْث ْيِننن ا ْوَج َز
ِفني  ِنني  ْب ِط ُتَخا َوَل  ُهْمن  ْن ْوُلن ِم َق ْل ِهن ا ْي َل َع

ُقوَن  ْغَر ُهْم ُم ّن ِإ َلُموا  َظ ِذيَن  ّل )27(ا

18)  Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda 
durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter.
19)  Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri 
ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok 
meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
20) Tûr-i Sînâ'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, 
bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri 
(zeytin) verir.
21)  Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların 
karınlarındakinden (sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin 
için birçok faydalar daha vardır; etlerinden de yersiniz.
22) Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
23) Andolsun ki, Nuh'u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! 
Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka bir ilah yoktur. 
Hâla sakınmaz mısınız? dedi.
24)  Bunun üzerine, kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle 
dediler: "Bu, tıpkı sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey 
değildir. Size üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah 
(peygamber göndermek) isteseydi, muhakkak ki melekler 
gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey 
duymadık."
25)  "Bu, yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. 
Öyle ise, bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım."
26) Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!
27)  Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde 
ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de 
sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten eşler halinde 
iki tane ve bir de, içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde 
hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. 
Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar 
kesinlikle boğulacaklardır.
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َلننى  َع َعَكنن  َوَمْننن َم ْنَتنن  َأ ْيَت  َو َت َذا اْسنن ِإ َف
َننا ِمْنن  َنّجا ِذي  ّل ِهن ا ّل ِل ُد  ْلَحْم ُقْلن ا َف ْلِكن  ُف ْل ا

ِلِميَن  ّظا ِم ال ْو َق ْل ِني ) 28(ا ْل ِز َأن ُقْل َرّب  َو
ِليَنن  ِز ْلُمن ْيُر ا ْنَتن َخ َأ َو ًكنا  َباَر ْنَزًل ُم  )29(ُم

ِليَنن  َت ْب َلُم ّننا  ُك ِإْنن  َو َياٍتن  ِلَكن َل َذ ِفني  ِإّنن 
ِريَن )30( ًنا آَخ َقْر ِهْم  ِد ْع َب َنا ِمْن  ْأ َأنَش ُثّم   
َأْنن ) 31( ُهْمن  ْن ِهْمن َرُسنوًل ِم ِفي َنا  ْل َأْرَسن َف

َفَل  َأ ُهن  ْيُر َغ ٍهن  َل ِإ ُكْمن ِمْنن  َل ّلَهن َمنا  ُدوا ال ُب ْع ا
ُقوَننن  ّت ِهنن )32(َت ْوِم َق َُلنن ِمْننن  ْلَم َقاَلنن ا َو  

ِةننن  ِءننن اْلِخَر َقا ِل ِب ُبوا  ّذ َك َو َفُروا  َك ِذيَنننن  ّل ا
ِإّل  َذا  َه ا  ا َم َي ْن ّد ِة ال َيا ْلَح ِفي ا ُهْم  َنا ْف ْتَر َأ َو
ْنُهنن  ُلوَننن ِم ُك ْأ َت ُكُلنن ِمّمننا  ْأ َي ُكْمنن  ُل ْث َبَشٌر ِم

ُبوَننن  َتْشَر َيْشَرُبنن ِمّمننا  ِئْننن )33(َو َل َو  
ًذا  ِإ ُكْمننننن  ّن ِإ ُكْمننننن  َل ْث َبَشًرا ِم ُتْمننننن  ْع َط َأ

ّتْمن ) 34(َلَخاِسنُروَن  َذا ِم ِإ ُكْمن  ّن َأ ُكْمن  ُد ِع َي َأ

ُكْمن ُمْخَرُجوَنن  ّن َأ َظاًمنا  َوِع ًبنا  ُتَرا ُتْمن  ُكن َو
ُدوَن )35( َع ُتو ِلَمنا  َهاَتن  ْي َه َهاَت  ْي َه  )36( 

َينا  َنْح َو َنُموُتن  َينا  ْن ّد َننا ال ُت َيا ِإّل َح ِهَين  ِإْنن 
ِثيَننن  ُعو ْب ِبَم َنْحُننن  ِإّل )37(َوَمننا  َو  ُه ِإْننن   

َنْحُنن  َوَمنا  ًبنا  ِذ َك ِهن  ّل َلنى ال َع َتَرى  ْف َرُجٌلن ا
ِنيَنن  ْؤِم ِبُم ِني ) 38(َلُهنن  َقاَلن َرّبن انُصنْر

ِننني  ُبو ّذ َك ِليٍلنن ) 39(ِبَمننا  َق َعّمننا  َقاَلنن 
ِدِميَننننن  َنا ِبُحّن  ُيْصنننن ُهْمنننن ) 40(َل ْت َذ َأَخ َف

ًدا  ْع ُب َف ًءن  َثا ُغ ُهْمن  َنا ْل َع َفَج ّقن  ْلَح ِبا ْيَحُة  الّصن
ِلِميَنن  ّظا ِمن ال ْو َق ْل َننا ِمْنن ) 41(ِل ْأ َأنَش ُثّمن 

ِريَن  ًنا آَخ ُقُرو ِهْم  ِد ْع )42(َب

28)  Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde: "Bizi 
zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.
29) Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân 
edenlerin en hayırlısısın.
30)  Şüphesiz bunda birtakım ibretler vardır. Hakikaten biz 
deneriz.
31) Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik.
32)  Onlar arasından kendilerine: "Allah'a kulluk edin. Sizin 
O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Hâla Allah'tan korkmaz 
mısınız?" bir peygamber gönderdik.
33)  Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden 
ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı 
kişiler: "Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin 
yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer."
34)  "Gerçekten, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, herhalde 
ziyan edersiniz."
35)  "Size, öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline 
geldiğinizde, mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı 
vâdediyor?"
36) "Bu size vâdedilen çok uzak!"
37)  "Hayat, şu dünya hayatımızdan ibarettir. ölürüz, yaşarız; 
bir daha diriltilecek de değiliz."
38)  "Bu adam, sadece Allah hakkında yalan uyduran bir 
kimsedir; biz ona inanmıyoruz."
39) O peygamber: Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşılık 
bana yardımcı ol!
40)  Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman 
olacaklar!
41)  Nitekim, vukuu kaçınılmaz olan korkunç bir ses 
yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne 
çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme!
42) Sonra onların ardından başka nesiller getirdik.
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َوَمنننا  َهنننا  َل َأَج ٍةننن  ُأّم ُق ِمْنننن  ِب َتْسننن َمنننا 
ْأِخُروَن  َت َنا )43(َيْسنن َل َنا ُرُسنن ْل َأْرَسنن ُثّمنن   

ُهن  ُبو ّذ َك َها  ُل ُأّمًةن َرُسنو َءن  ُكّلن َمنا َجا ْتَرى  َت
ُهْمننن  َنا ْل َع َوَج ْعًضنننا  َب ُهْمننن  ْعَض َب َننننا  ْع َب ْت َأ َف

ُنوَننن  ْؤِم ُي ٍمنن َل  ْو َق ِل ًدا  ْع ُب َف ِديَثنن  ) 44(َأَحا
َنا  ِت َيا ِبآ َهاُروَن  ُه  َأَخا َو َنا ُموَسى  ْل َأْرَس ُثّم 

ِبيٍننن  َطاٍن ُم ْل ْوَننن ) 45(َوُسنن َع ِفْر َلننى  ِإ
ِليَنن  َعا ْوًمنا  َق ُنوا  َكا َو َبُروا  ْك َت َفاْسن ِهن  ِئ َل َوَم

َننننا ) 46( ِل ْث ْيِنننن ِم َبَشَر ِل ْؤِمُنننن  ُن َأ ُلوا  َقا َف
ُدوَنن  ِب َعا َننا  َل ُهَمنا  ْوُم َق ُهَمنا ) 47(َو ُبو ّذ َك َف
ِكيَننن  َل ْه ْلُم ُنوا ِمْننن ا َكا َنننا ) 48(َف ْي َت ْد آ َق َل َو

ُدوَننن  َت ْه َي ُهْمنن  ّل َع َل َتاَبنن  ِك ْل ) 49(ُموَسننى ا
ُهَمنا  َنا ْي َو َوآ َيًةن  ُأّمُهن آ َو َيَمن  ْبَنن َمْر َننا ا ْل َع َوَج

ِعيٍن  َوَم ٍر  َقَرا َذاِت  ٍة  َو ْب َلى َر َها )50(ِإ ّي أ
َ َيا  

ُلوا الّرُسننُل  ْعَم َوا َباِتنن  ّي ّط ُلوا ِمْننن ال ُك
ِليٌمن َع ُلوَنن  ْعَم َت ِبَمنا  ّنني  ِإ ِلًحا  ) 51( َصا

َنننا  َأ َو ًةنن  َد َواِح ُأّمًةنن  ُكْمنن  ُت ُأّم ِهنن  ِذ َه ِإّننن  َو
ِنني ُقو ّت َفا ُكْمن  ّب ُهْمن ) 52( َر َأْمَر ُعوا  ّط َق َت َف

ِهْمننن  ْي َد َل ِبَمنننا  ُكّلننن ِحْزٍبننن  ُبًرا  ُهْمننن ُز َن ْي َب
ِرُحوَننن  ِهْمنن ) 53(َف ِت َغْمَر ِفنني  ُهْمنن  َذْر َف

ّتى ِحيٍنن  ُهْمن ) 54(َح ّد ُنِم ّنَمنا  َأ ُبوَن  َيْحَسن َأ

ِنيَنن  َب َو ِهن ِمْنن َماٍلن  ُهْمن ) 55(ِب َل ُع  ِر ُنَسنا
ُعُروَنن  َيْش َبنل َل  ْيَراِتن  ْلَخ ِإّنن ) 56(ِفني ا

ُقوَنن  ِف ِهْمن ُمْش ّب ِةن َر َي ُهْمن ِمْنن َخْش ِذيَنن  ّل ا
ُنوَنن ) 57( ْؤِم ُي ِهْمن  ّب َياِتن َر ِبآ ُهْمن  ِذيَنن  ّل َوا
ُكوَننن ) 58( ِر ُيْش ِهْمنن َل  ّب ِبَر ُهْمنن  ِذيَننن  ّل َوا
)59(

43) Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.
44)  Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. 
Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında, 
onlar bu peygamberi yalanladılar; biz de onları birbiri 
ardından yok ettik ve onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. 
Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme!
45)  Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve 
kardeşi Harun'u gönderdik.
46) Firavun'a ve ileri gelenlerine de. Onlar ise kibire kapıldılar 
ve ululuk taslayan bir kavim oldular.
47)  Bu yüzden dediler ki: Kavimleri bize kölelik ederken, 
bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız?
48)  Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helâk 
edilenlerden oldular.
49)  Andolsun biz Musa'ya, belki onlar yola gelirler diye, 
Kitab'ı verdik.
50)  Meryem oğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet 
kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye 
yerleştirdik.
51)  "Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler 
yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyle bilmekteyim."
52)  "Şüphesiz bu (insanlar) bir tek ümmet olarak sizin 
ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden 
sakının" (denildi).
53)  Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça 
böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan (fikir ve davranış) 
ile sevinip böbürlenmektedirler.
54) Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile 
başbaşa bırak!
55) Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile.
56)  Kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, 
onlar işin farkına varamıyorlar.
57) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar;
58) Rablerinin âyetlerine inananlar;
59) Rablerine ortak tanımayanlar;
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َلٌةن  َوِج ُهْمن  ُب ُلو ُق َو َتوا  ُتوَنن َمنا آ ْؤ ُي ِذيَنن  ّل َوا
ُعوَنن  ِهْمن َراِج ّب َلنى َر ِإ ُهْمن  ّن أ

ِئَكن ) 60(َ َل ْو ُأ

َهننا  َل ُهْمنن  َو ْيَراِتنن  ْلَخ ِفنني ا ُعوَن  ِر ُيَسننا
ُقوَن  ِب ِإّل ) 61(َسا ْفًسنننا  َن ّلُفننن  َك ُن َوَل 

ُهْم  َو ّق  ْلَح ِبا ُق  ِط َين َتاٌب  ِك َنا  ْي َد َل َو َها  َع ُوْس
َلُموَن  ْظ ُي ٍة )62(َل  َغْمَر ِفي  ُهْم  ُب ُلو ُق َبْل   

ِلَكن  َذ ُدوِنن  ْعَماٌلن ِمْنن  َأ ُهْمن  َل َو َذا  َه ِمْنن 
ُلوَنن  َعاِم َهنا  َل َننا ) 63(ُهْمن  ْذ َأَخ َذا  ِإ ّتنى  َح

َأُروَن  َيْج ُهْم  َذا  ِإ َذاِب  َع ْل ِبا ِهْم  ِفي ْتَر ) 64(ُم
ُتنَصننُروَن  ّنننا َل  ُكْمنن ِم ّن ِإ ْوَمنن  َي ْل َأُروا ا َتْج َل 

ُكْمننن ) 65( ْي َل َع َلننى  ْت ُت ِتننني  َيا َنْتنن آ َكا ْد  َق
ِكُصننوَن  َتن ُكْمنن  ِب َقا ْع َأ َلننى  َع ُتْمنن  ُكن ) 66(َف
ْهُجُروَننن  َت ِهنن َسنناِمًرا  ِب ِريَن  ِب ْك َت  )67(ُمْسنن

َلْمن  ُهْمن َمنا  َء َأْمن َجا ْوَلن  َق ْل ّبُروا ا ّد َي َلْمن  َف َأ

ِليَن  ّو َْل ُهْم ا َء َبا ْأِت آ ُفوا ) 68(َي ِر ْع َي َلْم  َأْم 

ِكُروَننن  َلُهنن ُمن ُهْمنن  َف ُهْم  َل َأْمنن ) 69(َرُسننو

ّقنن  ْلَح ِبا ُهْمنن  َء َبْلنن َجا ّنٌةنن  ِهنن ِج ِب ُلوَننن  ُقو َي
ُهوَنن  ِر َكا ّقن  ْلَح ِل ُهْمن  َثُر ْك َأ َعن ) 70(َو َب ّت ْو ا َل َو

َواُت  َدْت الّسننَما َفَسنن َل ُهْمنن  َء َوا ْه َأ ّقنن  ْلَح ا
ُهْمننن  َنا ْي َت َأ َبْلننن  ِهّنننن  ِفي َوَمْنننن  َْلْرُضننن  َوا
ِرُضوَنن  ْع ِهْمن ُم ِر ْك ِذ َعْنن  ُهْمن  َف ِهْمن  ِر ْك ِذ ِب

ّبَكن ) 71( َفَخَراُجن َر ُهْم َخْرًجننا  ُل أ
َ َتْسنن َأْمن 

ِقيَننننن  ِز ْيُر الّرا َو َخ ُه َو ْيٌر  ّنَكنننن ) 72(َخ ِإ َو
ٍم  ِقي َت َلننى ِصننَراٍط ُمْسنن ِإ ُهْمنن  ُعو ْد َت ) 73(َل

َعْننن  ِةنن  ِباْلِخَر ُنوَننن  ْؤِم ُي ِذيَننن َل  ّل ِإّننن ا َو
ُبوَن  ِك َنا َل )74(الّصَراِط 

60)  Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri 
kalpleri çarparak yapanlar;
61) İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.
62)  Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü 
kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar 
haksızlığa uğratılmazlar.
63) Hayır, onların kalpleri bu hususta cehâlet içindedir. Ayrıca 
onların bundan öte birtakım işleri vardır ki, onlar bu işleri 
yapar dururlar.
64)  En nihayet, refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya 
uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar.
65)  Boşuna sızlanmayın bugün! Zira bizden yardım 
göremeyeceksiniz!
66-67)  Çünkü âyetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı 
kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar 
savururdunuz.
68)  Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa 
kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey 
mi geldi?
69)  Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden 
mi onu inkâr ediyorlar?
70) Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır; o, 
kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan 
hoşlanmamaktadırlar.
71) Eğer hak, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka 
gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, 
biz onlara şan ve şereflerini getirdik; fakat onlar kendi 
şereflerine sırt çevirdiIer.
72)  Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin 
vereceği daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
73) Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.
74) Ahirete inanmayanlar ise, ısrarla yoldan çıkmaktadırlar.
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ِهْمنن ِمْننن  ِب َنننا َمننا  ْف َكَش َو ُهْمنن  َنا ْو َرِحْم َل َو
ُهوَنننن  ْعَم َي ِهْمننن  ِن َيا ْغ ُط ِفننني  َلّجوا  َل ُضّر 

َفَمنننا )75( َذاِبننن  َع ْل ِبا ُهْمننن  َنا ْذ َأَخ ْد  َق َل َو  
ُعوَنن  َتَضّر َي َوَمنا  ِهْمن  ّب ِلَر ُنوا  َكا َت ) 76(اْسن

َذاٍبن  َع َذا  ًبنا  َبا ِهْمن  ْي َل َع َننا  َتْح َف َذا  ِإ ّتنى  َح
ِلُسوَن  ْب ِه ُم ِفي ُهْم  َذا  ِإ ٍد  ِدي َو )77(َش ُه َو  

ْبَصنناَر  َْل َوا َع  ُكْمنن الّسننْم َل َأنن  َأنَش ِذي  ّل ا
ُكُروَنن  َتْش ِليًل َمنا  َق َةن  َد ِئ ْف َْل َو ) 78(َوا ُه َو

ِهننن  ْي َل ِإ َو َْلْرِضننن  ِفننني ا ُكْمننن  َأ َذَر ِذي  ّل ا
ُيْحِيننننن ) 79(ُتْحَشُروَنننننن  ِذي  ّل َو ا ُه َو

َفَل  َأ ِر  َها ّن َوال ْيِل  ّل ِتَلُف ال َلُه اْخ َو ُيِميُت  َو
ُلوَنن  ِق ْع َقاَلن ) 80(َت ْثَلن َمنا  ُلوا ِم َقا َبْلن 

ُلوَنننن  ّو َْل ّننننا ) 81(ا ُك َو َننننا  ْت َذا ِم ِئ َأ ُلوا  َقا
ُثوَن  ُعو ْب َلَم ّنا  ِئ َأ َظاًما  َوِع ًبا  ْد ) 82(ُتَرا َق َل

ِإْنن  ْبُلن  َق َذا ِمْنن  َه َننا  ُؤ َبا َوآ َنْحُنن  َننا  ْد ُوِع
ِليَنننن  ّو َْل ِطيُر ا َأَسنننا ِإّل  َذا  ُقْلننن ) 83(َه

ُتْمنن  ُكن ِإْننن  َهننا  ِفي َوَمْننن  َْلْرُضنن  ِلَمْننن ا
َلُموَنن  ْع َفَل ) 84(َت َأ ُقْلن  ِهن  ّل ِل ُلوَن  ُقو َي َس
ّكُروَن  َذ َواِت ) 85(َت ُقْل َمْن َرّب الّسَما

ِمنن  ِظي َع ْل َعْرِشنن ا ْل َوَرّبنن ا ْبِع  ) 86(الّسنن
ّتُقوَننن  َت َفَل  َأ ُقْلنن  ِهنن  ّل ِل ُلوَن  ُقو َي ) 87(َس

َو  ُه َو ٍء  ُكّل َشْي ُكوُت  َل ِه َم ِد َي ِب ُقْل َمْن 
َلُموَنن  ْع َت ُتْمن  ُكن ِإْنن  ِهن  ْي َل َع ُيَجاُر  َوَل  ُيِجيُر 

ّنننننا ) 88( َأ َف ُقْلنننن  ِهنننن  ّل ِل ُلوَن  ُقو َي َس
)89(ُتْسَحُروَن 

75)  Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı 
giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi.
76) Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine 
boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.
77) En nihayet üzerlerine, azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız 
zaman, bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz 
kalmışlardır!
78)  O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne 
de az şükrediyorsunuz!
79)  Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun 
huzurunda toplanacaksınız.
80)  Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün 
değişmesi O'nun eseridir. Hâla aklınızı kullanmaz mısınız!
81) Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler.
82)  Dediler ki: Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını 
haline gelmişken, mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi?
83)  Hakikaten, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza 
böyle bir vaadde bulunuldu; (fakat) bu geçmiştekilerin 
masallarından başka bir şey değildir!
84)  De ki: Eğer biliyorsanız, bu dünya ve onda bulunanlar 
kime aittir?
85)  "Allah'a aittir" diyecekler. Öyle ise siz hiç düşünüp 
taşınmaz mısınız! de.
86)  Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? 
diye sor.
87) "(Bunlar da) Allah'ındır" diyecekler. Şu halde siz Allah'tan 
korkmaz mısınız! de.
88)  Eğer biliyorsanız, her şeyin melekûtu kendisinin elinde 
olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi 
korunmayan kimdir? diye sor.
89)  "Allah'ındır" diyecekler. Öyle ise nasıl olup da büyüye 
kapılıyorsunuz? de.
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ُبوَننن  ِذ َكا َل ُهْمنن  ّن ِإ َو ّقنن  ْلَح ِبا ُهْمنن  َنا ْي َت َأ َبْلنن 
َكاَنن ) 90( َوَمنا  ٍد  َل َو ّلُهن ِمْنن  َذ ال ّتَخ َمنا ا

ِبَمنا  ٍهن  َل ِإ ُكّلن  َهَبن  َذ َل ًذا  ِإ ٍهن  َل ِإ َعُهن ِمْنن  َم
ْعٍضننن  َب َلنننى  َع ُهْمننن  ْعُض َب َعَل  َل َو َقننن  َل َخ

ُفوَن  َيِصن َعّمنا  ِهن  ّل ْبَحاَن ال ِمن ) 91(ُس ِل َعا
َعّمننننا  َلننننى  َعا َت َف ِةنننن  َد َها َوالّش ْيِبنننن  َغ ْل ا

ُكوَن  ِر ا )92(ُيْش ّني َم َي ِر ُت ا  ِإّم ُقْل َرّب   
ُدوَننن  َع ِفنني )93(ُيو ِننني  ْل َع َتْج َفَل   َرّبنن 

ِلِميَنن  ّظا ِمن ال ْو َق ْل َأْنن ) 94(ا َلنى  َع ّننا  ِإ َو
ِدُروَنن  َقا َل ُهْمن  ُد ِع َن َيَكن َمنا  ِر ْعن ) 95(ُن َف ْد ا

َلُمن  ْع َأ َنْحُنن  َئَة  ّي َأْحَسنُن الّسن ِهَين  ِتني  ّل ِبا
ُفوَن  َيِصن ِبَكن ) 96(ِبَمنا  ُذ  ُعو َأ ُقْلن َرّبن  َو

ِطيِننن  َيا َهَمَزاِتنن الّش ُذ ) 97(ِمْننن  ُعو َأ َو
ِنني  َيْحُضُرو َأْنن  َذا ) 98(ِبَكن َرّبن  ِإ ّتنى  َح

َقاَلننن َرّبننن  ْوُتننن  ْلَم ُهْمننن ا َد َأَح َءننن  َجا
ِننني  ُعو ِلًحا ) 99(اْرِج ْعَمُلنن َصننا َأ ّلنني  َع َل

َهنا  ُل ِئ َقا َو  ُه ِلَمٌةن  َك َهنا  ّن ِإ َكّل  ْكُتن  َتَر ِفيَمنا 
ُثوَنن  َع ْب ُي ِمن  ْو َي َلنى  ِإ َبْرَزٌخن  ِهْمن  ِئ َوَرا َوِمْنن 

ِفَخ ) 100( ُن َذا  ِإ َأنَساَب َف َفَل  ِر  ِفي الّصو
ُلوَن َء َتَسا َي َوَل  ٍذ  ِئ ْوَم َي ُهْم  َن ْي َفَمْن ) 101( َب

ِلُحوَن  ْف ْلُم ُهْم ا ِئَك  َل ْو ُأ َف ُنُه  ِزي َوا َلْت َم ُق َث
ِئَكنن )102( َل ْو ُأ َف ُنُهنن  ِزي َوا ّفْتنن َم َوَمْننن َخ  

ّنَمنن  َه ِفنني َج ُهْم  ُفَسنن َأن ِذيَننن َخِسننُروا  ّل ا
ُدوَننن  ِل ّناُر )103(َخا ُهْمنن ال َه ُوُجو َفُحنن  ْل َت  

ِلُحوَن  َكا َها  ِفي ُهْم  )104(َو

90)  Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise hakikaten 
yalancılardır.
91)  Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilah da 
yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sevk ve idare 
eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, 
onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.
92)  Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak 
koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
93)  De ki: "Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka 
bana göstereceksen.
94)  Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde 
bulundurma, Rabbim!"
95)  Biz, onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette 
ki kadiriz.
96)  Sen, kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların 
yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz.
97)  Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana 
sığınırım!
98)  Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, 
Rabbim!
99)  Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında: "Rabbim! 
der, beni geri gönder;"
100)  "Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım." Hayır! 
Onun söylediği bu söz laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, 
yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.
101)  Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları 
kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar.
102)  Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa, işte asıl 
bunlar kurtuluşa erenlerdir.
103)  Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da 
kendilerine yazık etmişlerdir; ebedî cehennemdedirler.
104)  Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir 
halde bulunurlar.
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َها  ِب ُتْم  ُكن َف ُكْم  ْي َل َع َلى  ْت ُت ِتي  َيا ُكْن آ َت َلْم  َأ

ُبوَنن  ّذ َك َننا ) 105(ُت ْي َل َع َبْتن  َل َغ َننا  ّب ُلوا َر َقا
ّليَن  ْوًمنا َضا َق ّننا  ُك َو َننا  ُت َو ْق َننا ) 106(ِش ّب َر

ِلُموَنن  َظا ّننا  ِإ َف َننا  ْد ُع ِإْنن  َف َهنا  ْن َننا ِم ِرْج َأْخ

ِني ) 107( ّلُمو َك ُت َوَل  َها  ِفي ُئوا  َقاَل اْخَس
ِدي ) 108( َبا ٌقنن ِمْننن ِع ِري َف َكاَننن  ّنُهنن  ِإ

َننا  َواْرَحْم َننا  َل ِفْر  ْغ َفا ّننا  َننا آَم ّب ُلوَنن َر ُقو َي
ْيُر الّراِحِميَنننننننن  ْنَتننننننن َخ َأ ) 109(َو

ُكْم  ْو َأنَسن ّتنى  ّيا َح ِر ُهْمن ِسننْخ ُتُمو ْذ ّتَخ َفا
ُكوَنن  َتْضَح ُهْمن  ْن ُتْمن ِم ُكن َو ِري  ْك ) 110(ِذ

ُهْمن  ّن أ
َ َبُروا  ِبَمنا َصن ْوَمن  َي ْل ُهْمن ا ُت ْي ّنني َجَز ِإ

ِئُزوَنن  َفا ْل ُتْمن ) 111(ُهْمن ا ْث ِب َل َكْمن  َقاَلن 
ِنيَن  َد ِسنن َد َع َْلْرِضنن  ُلوا ) 112(ِفنني ا َقا

َأْل  َفاْسنن ٍمنن  ْو َي ْعَضنن  َب ْو  َأ ْوًمننا  َي َنننا  ْث ِب َل
ّديَن  َعا ْل ِليًل ) 113(ا َق ِإّل  ُتْم  ْث ِب َل ِإْنن  َقاَلن 

َلُموَننننن  ْع َت ُتْمننننن  ُكن ُكْمننننن  ّن َأ ْو  ) 114(َل
ُكْمن  ّن َأ َو ًثنا  َب َع ُكْمن  َنا ْق َل ّنَمنا َخ َأ ُتْم  ْب َفَحِسن َأ

ُعوَنن  ُتْرَج َننا َل  ْي َل ّلُهن ) 115(ِإ َلنى ال َعا َت َف
َو َرّبننن  ُه ِإّل  َلَهننن  ِإ ّقننن َل  ْلَح ِلُكننن ا ْلَم ا

ِمن  ِري َك ْل َعْرِشن ا ْل َعن ) 116(ا ُعن َم ْد َي َوَمْنن 
ّنَمنا  ِإ َف ِهن  ِب َلُهن  َهاَنن  ُبْر ًهنا آَخَر َل  َل ِإ ِهن  ّل ال
ِفُروَن  َكا ْل ِلُح ا ْف ُي ّنُه َل  ِإ ِه  ّب َد َر ْن ُبُه ِع ِحَسا

ْنَتن ) 117( َأ َو َواْرَحْمن  ِفْر  ْغ ُقْلن َرّبن ا َو
ْيُر الّراِحِميَن  )118(َخ

105) Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız değil 
mi?
106)  Derler ki: Rabbimiz! Azgınlığımız bizi altetti; biz, bir 
sapıklar topluluğu idik.
107)  Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha 
(ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.
108)  Buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı 
konuşmayın artık!
109)  Zira kullarımdan bir zümre: Rabbimiz! Biz iman ettik; 
öyle ise bizi affet; bize acı! Sen, merhametlilerin en iyisisin, 
demişlerdi.
110)  İşte siz onları alaya aldınız; sonunda onlar (ile alay 
etmeniz) size beni yâdetmeyi unutturdu, siz onlara 
gülüyordunuz.
111)  Bugün ben onlara, sabrettiklerinin karşılığını verdim; 
onlar, hakikaten muratlarına erenlerdir.
112) "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" diye sorar.
113)  "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte 
sayanlara sor" derler.
114)  Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) 
bilmiş olsaydınız!
115)  Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten 
huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?
116)  Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan 
başka ilah yoktur, O, yüce Arş'ın sahibidir.
117)  Her kim Allah ile birlikte diğer bir ilaha taparsa, -ki bu 
hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak 
Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler iflah 
olmaz.
118)  (Resûlüm!) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen 
merhametlilerin en iyisisin.
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ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
َهنا  ِفي َننا  ْل َأنَز َو َهنا  َنا َفَرْض َو َهنا  َنا ْل َأنَز ٌة  ُسنوَر

ّكُروَنن  َذ َت ُكْمن  ّل َع َل َناٍتن  ّي َب َياٍتن  َيُةن ) 1(آ ِن الّزا
َئَةن  ُهَمنا ِما ْن ٍد ِم َواِح ُكّلن  ُدوا  ِل َفاْج ِنني  َوالّزا
ِديِنن  ِفني  َفٌةن  ْأ ِهَمنا َر ِب ُكْمن  ْذ ْأُخ َت َوَل  ٍةن  َد ْل َج
ِر  ِم اْلِخ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُت ُتْم  ُكن ِإْن  ِه  ّل ال
ِنيَنن  ْؤِم ْلُم َفٌةن ِمْنن ا ِئ َطا ُهَمنا  َب َذا َع ْد  َه َيْش ْل َو

َكًةن ) 2( ِر ْو ُمْش َأ َيًةن  ِن ِكُحن إّل َزا َين ِنني َل  الّزا
ِرٌكنن  ْو ُمْش َأ ِإّل َزاٍننن  َهننا  ِكُح َين َيُةنن َل  ِن َوالّزا

ِنيَنن  ْؤِم ْلُم َلنى ا َع ِلَكن  َذ ِذيَنن ) 3(َوُحّرَمن  ّل َوا
ِةن  َع َب َأْر ِب ُتوا  ْأ َي َلْمن  ُثّمن  َناِت  ْلُمْحَصن َيْرُموَنن ا
َوَل  ًةنن  َد ْل ِنيَننن َج َثَما ُهْمنن  ُدو ِل َفاْج َءنن  َدا َه ُش
ُهْمننن  ِئَكننن  َل ْو ُأ َو ًدا  َب َأ ًةننن  َد َها ُهْمننن َش َل ُلوا  َب ْق َت

ُقوَن  َفاِسن ْل ِد ) 4(ا ْع َب ُبوا ِمْنن  َتا ِذيَنن  ّل ِإّل ا
ُفوٌر َرِحيٌمن َغ ّلَهن  ِإّنن ال َف َلُحوا  َأْصن َو ِلَكن   َذ

ُكْنن ) 5( َي َلْمن  َو ُهْمن  َواَج َأْز َيْرُموَنن  ِذيَنن  ّل َوا
ِهْم  ِد َأَح ُة  َد َها َفَش ُهْم  ُفُس َأن ِإّل  ُء  َدا َه ُهْم ُش َل
ِقيَن  ِد َلِمْنن الّصنا ّنُهن  ِإ ِهن  ّل ِبال َداٍتن  َها ُعن َش َب َأْر

ِإْنن ) 6( ِهن  ْي َل َع ِهن  ّل َنَةن ال ْع َل َأّنن  ْلَخاِمَسنُة  َوا
ِبيَنننن  ِذ َكا ْل َهنننا ) 7(َكاَنننن ِمْنننن ا ْن َع ُأننن  ْدَر َي َو

ِهن  ّل ِبال َداٍتن  َها َعن َش َب َأْر َد  َه َتْش َأْنن  َذاَبن  َع ْل ا
ِبيَننن  ِذ َكا ْل َلِمْننن ا ّنُهنن  َأّننن )8(ِإ ْلَخاِمَسننَة  َوا  

ِقيَن  ِد َكاَن ِمْن الّصا ِإْن  َها  ْي َل َع ِه  ّل َغَضَب ال
َأّن ) 9( َو ُتُه  َوَرْحَم ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل َفْضُل ال ْوَل  َل َو

ِكيٌم  ّواٌب َح َت ّلَه  )10(ال

24- en-NUR SURESİ

(Medine’de inmiştir, 64  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Bizim inzâl ettiğimiz ve farz kıldığımız bir sûredir. Belki 
düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.
2) Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa 
vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde 
onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da 
onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
3) Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından 
başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden 
veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram 
kılınmıştır.
4) Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört şahit 
getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların 
şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen 
günahkârdırlar.
5) Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. 
Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
6) Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka 
şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, 
kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah 
adına yemin ederek şahitlik etmesidir.
7) Beşinci defa da: eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın 
lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
8) Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört 
defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, kendisinden cezayı 
kaldırır.
9) Beşinci defa da, eğer doğru söyleyenlerden ise Allah'ın 
gazabının kendi üzerine olmasını diler.
10) Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve 
Allah, tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi 
olmasaydı!
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ُكْمن  ْن َبٌة ِم ُعْصن ْفِكن  ِْل ِبا ُءوا  ِذيَنن َجا ّل ِإّنن ا
ُكْم  َل ْيٌر  َو َخ ُه َبْل  ُكْم  َل ُه َشّرا  ُبو َتْحَس َل 
َتَسننَب ِمْننن  ْك ُهْمنن َمننا ا ْن ِرٍئنن ِم ُكّلنن اْم ِل
َلُهنن  ُهْمنن  ْن ُهنن ِم ْبَر ِك ّلننى  َو َت ِذي  ّل َوا ِمنن  ْث ِْل ا

ِظيٌمن  َع َذاٌبن  ُه )11(َع ُتُمو ْع ْذ َسنِم ِإ ْوَل  َل  
ِهْم  ُفِسن َأن ِب َناُتن  ْؤِم ْلُم َوا ُنوَنن  ْؤِم ْلُم َظّنن ا

ِبيٌنن  ْفٌكن ُم ِإ َذا  َه ُلوا  َقا َو ْيًرا  ْوَل )12(َخ َل  
َلْمنن  ْذ  ِإ َف َءنن  َدا َه ِةنن ُش َع َب َأْر ِب ِهنن  ْي َل َع ُءوا  َجا
ُهْمن  ِهن  ّل َد ال ْن ِئَكن ِع َل ْو ُأ َف ِءن  َدا َه ِبالّش ُتوا  ْأ َي

ُبوَنننن  ِذ َكا ْل ِهننن ) 13(ا ّل َفْضُلننن ال ْوَل  َل َو
ِفني  ُتُهن  َوَرْحَم ُكْمن  ْي َل ِةن َع َواْلِخَر َينا  ْن ّد ال

َذاٌبن  َع ِهن  ِفي ُتْمن  َفْض َأ ِفني َمنا  ُكْم  َلَمّسن
ِظيٌمننن  ُكْم ) 14(َع ِت َن ْلِسننن َأ ِب َنُهننن  ْو ّق َل َت ْذ  ِإ

ِهن  ِب ُكْمن  َل ْيَسن  َل ُكْمن َمنا  ِه َوا ْف َأ ِب ُلوَنن  ُقو َت َو
ِهنن  ّل َد ال ْن َو ِع ُه َو ًنننا  ّي َه َنُه  ُبو َتْحَسنن َو ْلٌمنن  ِع

ِظيٌمن  ُتْمن )15(َع ْل ُق ُه  ُتُمو ْع ْذ َسنِم ِإ ْوَل  َل َو  
َنَك  ْبَحا َذا ُسن َه ِب ّلَمن  َك َت َن َأْنن  َننا  َل ُكوُنن  َي َمنا 

ِظيٌمن  َع َتاٌنن  ْه ُب َذا  ّلُهن )16(َه ُكْمن ال ُظ ِع َي  
ُتْمننن  ُكن ِإْنننن  ًدا  َب َأ ِهننن  ِل ْث ِلِم ُدوا  ُعو َت َأْنننن 

ِنيَنن  ْؤِم َياِتن )17(ُم ُكْمن اْل َل ّلُهن  ّيُنن ال َب ُي َو  
ِكيٌمنن  ِليٌمنن َح َع ّلُهنن  ِذيَننن ) 18(َوال ّل ِإّننن ا

ِذيَن  ّل ِفي ا َفاِحَشُة  ْل َع ا َتِشي َأْن  ّبوَن  ُيِح
َيننا  ْن ّد ِفنني ال ِليٌمنن  َأ َذاٌبنن  َع ُهْمنن  َل ُنوا  آَم
َلُموَنن  ْع َت ُتْمن َل  ْن َأ َو َلُمن  ْع َي ّلُهن  َوال ِةن  َواْلِخَر

ُتُه ) 19( َوَرْحَم ُكْم  ْي َل َع ِه  ّل َفْضُل ال ْوَل  َل َو
ُءوٌف َرِحيٌم  ّلَه َر َأّن ال )20(َو

11)  Bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir 
guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, 
sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne 
işlemişse vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen 
kimse için de çok büyük bir azap vardır.
12)  Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi 
vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: "Bu, apaçık bir 
iftiradır" demeleri gerekmez miydi?
13)  Onların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez 
miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah 
nezdinde yalancıların ta kendisidirler.
14)  Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti 
üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size 
mutlaka büyük bir azap isabet ederdi.
15)  Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, 
hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip 
duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. 
Halbuki bu, Allah katında çok büyük (bir suç) tur.
16)  Onu duyduğunuzda: "Bunu konuşup yaymamız bize 
yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır" demeli değil 
miydiniz?
17)  Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer 
tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır.
18)  Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) 
çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
19)  İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan 
kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. 
Allah bilir, siz bilmezsiniz.
20)  Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, 
Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı!
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َواِتنن  ُط ُعوا ُخ ِب ّت َت ُنوا َل  ِذيَننن آَم ّل َهننا ا ّي أ
َ َيا

َواِتننن  ُط ْعننن ُخ ِب ّت َي َوَمْنننن  َطاِنننن  ْي الّش
ِءنننن  َفْحَشا ْل ِبا ْأُمُر  َي ّنُهنننن  ِإ َف َطاِننننن  ْي الّش
ُكْمننن  ْي َل َع ِهننن  ّل َفْضُلننن ال ْوَل  َل َو ِر  َك ْن ْلُم َوا
ًدا  َب َأ ٍد  َأَح ُكْمن ِمْنن  ْن َكنا ِم ُتُهن َمنا َز َوَرْحَم

ّلُهنن  َوال ُءنن  َيَشا ّكنني َمْننن  ُيَز ّلَهنن  ِكّننن ال َل َو
ِليٌمننن  َع ٌع  ُلوا ) 21(َسِمي ْو ُأ َتِلننن  ْأ َي َوَل 

ِلي  ْو ُأ ُتوا  ْؤ ُي َأْن  ِة  َع َوالّس ُكْم  ْن َفْضِل ِم ْل ا
ِفني  ِريَن  َهاِج ْلُم َوا ِكيَن  ْلَمَسا َوا َبى  ُقْر ْل ا

َأَل  َفُحوا  َيْصننن ْل َو ُفوا  ْع َي ْل َو ِهننن  ّل ِبيِل ال َس
ُفوٌر  َغ ّلُه  َوال ُكْم  َل ّلُه  ِفَر ال ْغ َي َأْن  ّبوَن  ُتِح

َيْرُموَنننن )22(َرِحيٌمننن  ِذيَنننن  ّل ِإّنننن ا  
ِفَلِتننن  َغا ْل َناِت ا ْلُمْحَصننن َناِتننن ا ْؤِم ْلُم ا

ُهْمننن  َل َو ِةننن  َواْلِخَر َينننا  ْن ّد ِفننني ال ُنوا  ِع ُل
ِظيٌم  َع َذاٌب  ِهْم ) 23(َع ْي َل َع ُد  َه َتْش ْوَم  َي

ُنوا  َكا ِبَمنا  ُهْمن  ُل َأْرُج َو ِهْمن  ِدي ْي َأ َو ُهْم  ُت َن ْلِسن َأ

ُلوَنننن  ْعَم ّلُهننن ) 24(َي ِهْمننن ال ّفي َو ُي ٍذ  ِئ ْوَم َي
َو  ُه ّلَهنن  َأّننن ال َلُموَننن  ْع َي َو ّقنن  ْلَح ُهْمنن ا َن ِدي

ِبيُن  ْلُم ّق ا ْلَح ِثيَن ) 25(ا ِبي ْلَخ ِل َثاُت  ِبي ْلَخ ا
َباُتنننن  ّي ّط َوال َثاِتنننن  ِبي ْلَخ ِل ُثوَننننن  ِبي ْلَخ َوا
ِئَكن  َل ْو ُأ َباِتن  ّي ّط ِلل ُبوَنن  ّي ّط َوال ِبيَنن  ّي ّط ِلل
ٌةنن  ِفَر ْغ ُهْمنن َم َل ُلوَننن  ُقو َي ُءوَننن ِمّمننا  َبّر ُم

ِريٌم  َك ٌق  ِرْز ُنوا َل ) 26(َو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا

ّتننننى  ُكْمنننن َح ِت ُيو ُب ْيَر  َغ ًتننننا  ُيو ُب ُلوا  ْدُخ َت
ُكْم  ِل َذ َها  ِل ْه َأ َلى  َع ّلُموا  ُتَس َو ِنُسوا  ْأ َت َتْس

ّكُروَن  َذ َت ُكْم  ّل َع َل ُكْم  َل ْيٌر  )27(َخ

21)  Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim 
şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği 
ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve 
merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize 
çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.
22)  İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, 
yoksullara, Allah yolunda göç edenlere vermeyeceklerine 
yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın 
sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, 
çok merhametlidir.
23)  Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina 
isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. 
Onlar için çok büyük bir azap vardır.
24)  O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından 
dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.
25) O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam verecek ve 
onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
26)  Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü 
kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de 
temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular, söylediklerinden çok 
uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.
27)  Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, 
geldiğinizi farkettirip ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. 
Bu sizin için daha iyidir; herhalde düşünüp anlarsınız.
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َها  ُلو ْدُخ َت َفَل  ًدا  َأَح َها  ِفي ُدوا  َتِج َلْمن  ِإْن  َف
ُعوا  ُكْم اْرِج َل ِقيَل  ِإْن  َو ُكْم  َل َذَن  ْؤ ُي ّتى  َح
ِبَمننا  ّلُهنن  َوال ُكْمنن  َل َكننى  َأْز َو  ُه ُعوا  َفاْرِج

ِليٌم  َع ُلوَن  ْعَم َناٌح )28(َت ُكْم ُج ْي َل َع ْيَس  َل  
َهننا  ِفي ٍة  َن ُكو ْيَر َمْسنن َغ ًتننا  ُيو ُب ُلوا  ْدُخ َت َأْننن 

َوَمنا  ُدوَنن  ْب ُت َلُمن َمنا  ْع َي ّلُهن  َوال ُكْمن  َل ٌعن  َتا َم
ُتُموَننن  ْك ُغّضوا ) 29(َت َي ِنيَننن  ْؤِم ْلُم ِل ُقْلنن 

ِلَك  َذ ُهْم  ُفُروَج ُظوا  َف َيْح َو ِهْم  ِر ْبَصا َأ ِمْن 
ُعوَن  َن َيْص ِبَما  ِبيٌر  ّلَه َخ ِإّن ال ُهْم  َل َكى  َأْز

ْغُضْضَننن ِمْننن ) 30( َي َناِتنن  ْؤِم ْلُم ِل ُقْلنن  َو
َوَل  ُهّنننن  ُفُروَج ْظَنننن  َف َيْح َو ِهّن  ِر ْبَصنننا َأ

َهنننا  ْن َهَر ِم َظ ِإّل َمنننا  ُهّنننن  َت َن ِزي ِديَنننن  ْب ُي
َوَل  ِهّنن  ِب ُيو َلنى ُج َع ِهّنن  ِر ِبُخُم ْبَنن  ِر َيْض ْل َو
ِهّنن  ِئ َبا ْو آ َأ ِهّنن  ِت َل ُعو ُب ِل ِإّل  ُهّنن  َت َن ِزي ِديَنن  ْب ُي
ِءنن  َنا ْب َأ ْو  َأ ِهّننن  ِئ َنا ْب أ

َ ْو  َأ ِهّننن  ِت َل ُعو ُب ِءنن  َبا ْو آ َأ

ْو  َأ ّن ِه ِن َوا ِإْخ ِني  َب ْو  َأ ِهّن  ِن َوا ِإْخ ْو  َأ ِهّن  ِت َل ُعو ُب
ْو  َأ ُهّننن  ُن ْيَما َأ َكْتنن  َل ْو َمننا َم َأ ِهّن  ِئ ِنَسننا
ِة ِمْن الّرَجاِل  َب ِْلْر ِلي ا ْو ُأ ِر  ْي َغ ِعيَن  ِب ّتا ال
َلننى  َع َهُروا  ْظ َي َلْمنن  ِذيَننن  ّل ْفِلنن ا ّط ْو ال َأ

ِهّنن  ِل َأْرُج ِب ْبَنن  ِر َيْض َوَل  ِء  ّنَسنا ْوَراِتن ال َع
ُبوا  ُتو َو ِهّنن  ِت َن ِزي ِفيَنن ِمْنن  ُيْخ َلَمن َمنا  ْع ُي ِل
ُكْم  ّل َع َل ُنوَن  ْؤِم ْلُم َها ا ّي أ

َ ًعا  ِه َجِمي ّل َلى ال ِإ
ِلُحوَن  ْف )31(ُت

28)  Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye 
kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, 
hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır. 
Allah, yaptığınızı bilir.
29)  İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan 
evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin 
açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.
30)  (Resûlüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) 
dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, 
kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, 
onların yapmakta olduklarından haberdardır.
31) Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) 
korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen 
kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. 
Baş örtülerini, göğüslerinin üzerine (kadar) örtsünler. 
Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, 
kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin 
oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin 
kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, 
ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, 
yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında 
olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. 
Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere 
vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). 
Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa 
eresiniz.
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ِلِحيَن  َوالّصننا ُكْمنن  ْن َياَمننى ِم َْل ِكُحوا ا َأن َو
ُكْمننن  ِئ ِإَما َو ُكْمننن  ِد َبا ُنوا ِمْنننن ِع ُكو َي ِإْننن 

ّلُهن  َوال ِهن  ِل َفْض ّلُهن ِمْنن  ِهْمن ال ِن ْغ ُي َءن  َقَرا ُف
ِليٌمن  َع ٌع  ِذيَنن ) 32(َواِسن ّل ِفْف ا ْع َت َيْسن ْل َو

ّلُه ِمْن  ُهْم ال َي ِن ْغ ُي ّتى  َكاًحا َح ِن ُدوَن  َيِج َل 
َتاَبنن ِمّمننا  ِك ْل ُغوَننن ا َت ْب َي ِذيَننن  ّل َوا ِهنن  ِل َفْض
ُتْمن  ِلْم َع ِإْنن  ُهْمن  ُبو ِت َكا َف ُكْمن  ُن ْيَما َأ َكْتن  َل َم
ِهنن  ّل ُهْمنن ِمْننن َماِلنن ال ُتو َوآ ْيًرا  ِهْمنن َخ ِفي
َلنى  َع ُكْمن  ِت َيا َت َف ُهوا  ِر ْك ُت َوَل  ُكْمن  َتا ِذي آ ّل ا
َعَرَض  ُغوا  َت ْب َت ِل ًنا  َتَحّصن ْدَن  َأَر ِإْن  ِءن  َغا ِب ْل ا
ّلَهن  ِإّنن ال َف ّهّنن  ِر ْك ُي َوَمْنن  َينا  ْن ّد ِةن ال َيا ْلَح ا

ُفوٌر َرِحيٌمنن  َغ ِهّننن  ِه ْكَرا ِإ ِد  ْع َب  )33(ِمْننن 
َثًل  َوَم َناٍتن  ّي َب َياٍتن ُم ُكْمن آ ْي َل ِإ َننا  ْل َأنَز ْد  َق َل َو
َظًةن  ْوِع َوَم ُكْمن  ِل ْب َق ْوا ِمْنن  َل ِذيَنن َخ ّل ِمْنن ا

ِقيَننن  ّت ْلُم َواِت ) 34(ِل ُنوُر الّسننَما ّلُهنن  ال
َهننا  ِفي ٍةنن  َكا َكِمْش ِهنن  ِر ُنو َثُلنن  َْلْرِضنن َم َوا
ٍة الّزَجاَجُة  ِفي ُزَجاَج َباُح  ْلِمْص َباٌح ا ِمْص
ٍةن  ُد ِمْنن َشَجَر َق ُيو ّين  ُدّر َكٌبن  ْو َك َهنا  ّن أ

َ َك
ٍةنن  ّي ِب َغْر َوَل  ٍةنن  ّي ِق ٍةنن َل َشْر ِن ُتو ْي ٍةنن َز َك َباَر ُم
َناٌر  َتْمَسْسُه  َلْم  ْو  َل َو ُء  ُيِضي َها  ُت ْي ُد َز َكا َي
ِهنن َمْننن  ِر ُنو ِل ّلُهنن  ِدي ال ْه َي ٍر  ُنو َلننى  َع ُنوٌر 
ّناِسن  ِلل َثاَلن  َْلْم ّلُهن ا ِرُبن ال َيْض َو ُءن  َيَشا

ِليٌمنن  َع ٍءنن  ُكّلنن َشْي ِب ّلُهنن  ِفنني )35(َوال  
َهنا  ِفي َكَر  ْذ ُي َو َعن  َف ُتْر َأْنن  ّلُهن  ِذَنن ال َأ ُيوٍتن  ُب
َواْلَصاِل  ّو  ُد ُغ ْل ِبا َها  ِفي َلُه  ّبُح  ُيَسن اْسنُمُه 

)36(

32)  Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden 
elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah 
kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (lütfu) geniş olan ve 
(her şeyi)  bilendir.
33)  Evlenme imkânını bulamayanlar ise; Allah, lütfu ile 
kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. 
Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) 
mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır 
(kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe 
yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara 
verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz 
diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. 
Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki 
zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve 
merhametlidir.
34)  Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, 
sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya 
ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.
35)  Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, 
içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir 
fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız 
gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir 
ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun 
yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) 
nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. 
Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi 
bilir.
36)  Birtakım evlerdedir ki, Allah yücelmesine ve içlerinde 
isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu 
tesbih eder ki;
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ِر  ْك ِذ َعْن  ٌع  ْي َب َوَل  ٌة  ِتَجاَر ِهْم  ِهي ْل ُت ِرَجاٌل َل 
ِة  ِمنن الّصننَل َقا ِإ َو ِهنن  ّل ِةنن ال َكا ِءنن الّز َتا ِإي َو

ُلوُبنن  ُق ْل ِهنن ا ِفي ّلُبنن  َق َت َت ْوًمننا  َي ُفوَننن  َيَخا
ْبَصاُر َْل َأْحَسَن َما )37( َوا ّلُه  ُهْم ال َي ِز َيْج ِل  

ُق  َيْرُز ّلُه  َوال ِه  ِل َفْض ُهْم ِمْن  َد ِزي َي َو ُلوا  َعِم
ِر ِحَسنناٍب  ْي َغ ِب ُءنن  َيَشا ِذيَننن ) 38(َمْننن  ّل َوا

ُبُه  َيْحَس ٍة  َع ِقي ِب َكَسَراٍب  ُهْم  ُل ْعَما َأ َفُروا  َك
ُهن  ْد َيِج َلْمن  ُهن  َء َذا َجا ِإ ّتنى  ًءن َح ّظْمآُنن َما ال
َبُه  ُهن ِحَسنا ّفا َو َف ُهن  َد ْن ّلَهن ِع َد ال َوَج َو ًئنا  ْي َش

ْلِحَسننننناِب  ُع ا ِري ّلُهننننن َسننننن ْو ) 39(َوال َأ

ْوٌجن  ُهن َم ْغَشا َي ُلّجّين  ٍر  َبْح ِفني  ُلَماٍتن  ُظ َك
ِهنن َسننَحاٌب  ِق ْو َف ْوٌجنن ِمْننن  ِهنن َم ِق ْو َف ِمْننن 
َأْخَرَجن  َذا  ِإ ْعٍضن  َب َقن  ْو َف َهنا  ْعُض َب ُلَماٌتن  ُظ
ّلُهن  َعْلن ال َيْج َلْمن  َوَمْنن  َهنا  َيَرا ْد  َك َي َلْمن  ُهن  َد َي

ٍر  ُنو َلُهن ِمْنن  َفَمنا  ُنوًرا  َتَرى )40(َلُهن  َلْمن  َأ  
َواِت  ِفني الّسنَما َلُهن َمْنن  ّبُح  ُيَسن ّلَهن  َأّنن ال

ِلَمن  َع ْد  َق ُكّلن  ّفاٍت  ْيُر َصنا ّط َوال َْلْرِضن  َوا
ِبَمننا  ِليٌمنن  َع ّلُهننن  َوال ِبيَحُه  َتْسننن َو َتُه  َصَل

ُلوَننن  َع ْف َواِت ) 41(َي ْلُكنن الّسننَما ِهنن ُم ّل ِل َو
ْلَمِصنيُر  ِهن ا ّل َلنى ال ِإ َو َْلْرِضن  َلْمن ) 42(َوا َأ

ّلُفن  َؤ ُي ُثّمن  ًبا  ُيْزِجني َسنَحا ّلَهن  َأّنن ال َتَرى 
َقنن  ْد َو ْل َتَرى ا َف َكاًمننا  ُلُهنن ُر َع َيْج ُثّمنن  َنُهنن  ْي َب
ِء  َنّزُلن ِمْنن الّسنَما ُي َو ِهن  ِل َيْخُرُجن ِمْنن ِخَل
ِه َمْن  ِب ُيِصيُب  َف ٍد  َبَر َها ِمْن  ِفي َباٍل  ِمْن ِج
َنا  ُد َس َكا َي ُء  َيَشا َعْن َمْن  ُفُه  ِر َيْص َو ُء  َيَشا

ِر  ْبَصا َْل ِبا َهُب  ْذ َي ِه  ِق )43(َبْر

37)  Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı 
anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten 
alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak 
bullak olduğu bir günden korkarlar.
38)  Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile 
mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. 
Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
39)  İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki 
serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet ona 
vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik 
yanıbaşında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı 
bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. 
Allah hesabı çok çabuk görür.
40) Yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; (öyle 
bir deniz) ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de 
bulut... Birbiri üstüne karanlıklar... İnsan, elini çıkarıp uzatsa, 
neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nûr 
vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur.
41)  Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı 
tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve 
tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta 
olduklarını hakkıyle bilir.
42)  Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; dönüş de ancak 
O'nadır.
43)  Görmez misin ki Allah bir takım bulutları (çıkarıp) 
sürüyor; sonra onları bir araya getirip üstüste yığıyor. İşte 
görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, 
oradaki dağlardan (dağlar büyüklüğünde bulutlardan) dolu 
indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu 
uzak tutar; (bu bulutların) şimşeğinin parıltısı neredeyse 
gözleri alır!
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ِلَك  َذ ِفي  ِإّن  َهاَر  ّن َوال ْيَل  ّل ّلُه ال ّلُب ال َق ُي
ِر  ْبَصا َْل ِلي ا ْو ُِل ًة  ْبَر ِع َق ) 44(َل َل ّلُه َخ َوال

َيْمِشني  ُهْمن َمْنن  ْن َفِم ٍءن  ٍةن ِمْنن َما ّب َدا ُكّلن 
َلنى  َع َيْمِشني  ُهْمن َمْنن  ْن َوِم ِهن  ِن ْط َب َلنى  َع
َبٍعن  َأْر َلنى  َع َيْمِشني  ُهْمن َمْنن  ْن َوِم ْيِنن  َل ِرْج
ُكّل  َلى  َع ّلَه  ِإّن ال ُء  َيَشا ّلُه َما  ُق ال ُل َيْخ

ِديٌر  َق ٍءننن  َياٍتننن ) 45(َشْي َننننا آ ْل َأنَز ْد  َق َل
َلنى  ِإ ُءنن  َيَشا ِدي َمْنن  ْه َي ّلُهنن  َوال َناٍتنن  ّي َب ُم

ٍم  ِقي َت ّننا )46(ِصَراٍط ُمْسن ُلوَنن آَم ُقو َي َو  
ّلننى  َو َت َي ُثّمنن  َنننا  ْع َط َأ َو ِبالّرُسننوِل  َو ِهنن  ّل ِبال
ِئَكن  َل ْو ُأ َوَمنا  ِلَكن  َذ ِد  ْع َب ُهْمن ِمْنن  ْن ٌقن ِم ِري َف

ِنيَننن  ْؤِم ْلُم ِهنن ) 47(ِبا ّل َلننى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ َو
ُهْم  ْن ٌق ِم ِري َف َذا  ِإ ُهْم  َن ْي َب ُكَم  َيْح ِل ِه  ِل َوَرُسو

ِرُضوَنن  ْع ّقن )48(ُم ْلَح ُهْمن ا َل ُكْنن  َي ِإْنن  َو  
ِنيَنن  ْذِع ِهن ُم ْي َل ِإ ُتوا  ْأ ِهْمن ) 49(َي ِب ُلو ُق ِفني  َأ

َأْننن  ُفوَننن  َيَخا َأْمنن  ُبوا  َتا َأْمنن اْر َمَرٌضنن 
ِئَك  َل ْو ُأ َبْل  ُلُه  َوَرُسو ِهْم  ْي َل َع ّلُه  َيِحيَف ال

ِلُموَنن  ّظا ْوَلن )50(ُهْمن ال َق َكاَنن  ّنَمنا  ِإ  
ِه  ِل َوَرُسنو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ا
َنا  ْع ُلوا َسنننِم ُقو َي َأْنننن  ُهْمننن  َن ْي َب ُكَمننن  َيْح ِل

ِلُحوَنن  ْف ْلُم ُهْمن ا ِئَكن  َل ْو ُأ َو َننا  ْع َط َأ ) 51(َو
ّلَهن  َيْخَشن ال َو َلُه  َوَرُسنو ّلَهن  ْعن ال ِط ُي َوَمْنن 

ِئُزوَننن  َفا ْل ُهْمنن ا ِئَكنن  َل ْو ُأ َف ِهنن  ِقي ّت َي ) 52(َو
ِئْننن  َل ِهْمنن  ِن ْيَما َأ َد  ْه ِهنن َج ّل ِبال ْقَسننُموا  َأ َو
ْقِسننُموا  ُت ُقْلنن َل  َيْخُرُجّننن  َل ُهْمنن  َت َأَمْر

ِبَمننا  ِبيٌر  ّلَهنن َخ ِإّننن ال َفٌةنن  ْعُرو َعٌةنن َم َطا
ُلوَن  ْعَم )53(َت

44)  Allah, gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz 
bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır.
45)  Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı 
üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı 
üstünde yürür... Allah dilediğini yaratır; şüphesiz Allah her 
şeye kadirdir.
46)  Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren 
âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
47)  (Bazı insanlar:) "Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat 
ettik" diyorlar; ondan sonra da içlerinden bir gurup yüz 
çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir.
48)  Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve 
Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı 
yüz çevirip dönerler.
49)  Ama, eğer (Allah ve Resûlünün hükmettiği) hak kendi 
lehlerine ise, ona boyun eğip gelirler.
50)  Kalplerinde bir hastalık mı var; yoksa şüphe içinde 
midirler, yahut Allah ve Resûlünün kendilerine zulüm ve 
haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler 
kendileridir!
51) Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resûlüne davet 
edildiklerinde, müminlerin sözü ancak "İşittik ve itaat ettik" 
demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
52)  Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı 
duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa 
erenlerdir.
53)  (Münafıklar), sen hakikaten kendilerine emrettiğin 
takdirde mutlaka (savaşa) çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri 
ile Allah'a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz 
malûmdur! Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
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ُعوا الّرُسننوَل  ِطي َأ َو ّلَهنن  ُعوا ال ِطي َأ ُقْلنن 
ِهنن َمننا ُحّمَلنن  ْي َل َع ّنَمننا  ِإ َف ْوا  ّل َو َت ِإْننن  َف
ُهنن  ُعو ِطي ُت ِإْننن  َو ُتْمنن  ْل ُكْمنن َمننا ُحّم ْي َل َع َو
ُغنن  َبَل ْل ِإّل ا َلننى الّرُسننوِل  َع َوَمننا  ُدوا  َت ْه َت

ِبيُننن  ْلُم ُنوا )54(ا َءاَم ِذيَننن  ّل ّلُهنن ا َد ال َع َو  
ِلَحاِت  ُلوا الّصنننننننننا َعِم َو ُكْمننننننننن  ْن ِم
َكَمنننا  َْلْرِضننن  ِفننني ا ُهْم  ّن َف ِل َتْخ َيْسنننن َل

ِهْمن  ِل ْب َق ِذيَنن ِمْنن  ّل َلَف ا َتْخ َنّنن اْسن ّك ُيَم َل َو
ُهْمننن  َل َتَضنننى  ِذي اْر ّل ُهُمننن ا َن ِدي ُهْمننن  َل
ًننننا  َأْم ِهْمننن  ِف ْو ِد َخ ْع َب ُهْمننن ِمْنننن  ّن َل ّد َب ُي َل َو
َوَمْنن  ًئنا  ْي ِبني َش ُكوَنن  ِر ُيْش ِنني َل  َن ُدو ُب ْع َي
ُقون َفاِسن ْل ُهُمن ا ِئَكن  َل ُأو َف ِلَكن  َذ َد  ْع َب َفَر   َك

َةنن ) 55(َ َكا ُتوا الّز َءا َو َة  ِقيُموا الّصنننَل َأ َو
ُتْرَحُموننن ُكْمنن  ّل َع َل ُعوا الّرُسننوَل  ِطي َأ  ََو

ِذيَننننننن  )56( ّل َبّن ا َتْحَسنننننن َفُروا َل  َك
َْلْرِضن ِفني ا ِزيَنن  ْعِج ّناُر ُم ُهْمن ال َوا ْأ َوَم  

ْلَمِصننيُر  ْئَسنن ا ِب َل ِذيَننن ) 57(َو ّل َهننا ا ّي أ
َ َيا

َكْتنننن  َل ِذيَننننن َم ّل ُكْم ا ْن ِذ ْأ َت َيْسنننن ِل ُنوا  آَم
ُلَمنن  ْلُح ُغوا ا ُل ْب َي َلْمنن  ِذيَننن  ّل َوا ُكْمنن  ُن ْيَما َأ

ِة  ْبِلنن َصننَل َق َثَلَثنن َمّراٍتنن ِمْننن  ُكْمنن  ْن ِم
ُكْمنن ِمْننن  َب َيا ِث ُعوَننن  َتَض َوِحيَننن  ِر  َفْج ْل ا
ِءنن  ِعَشا ْل ِة ا ِد َصننَل ْع َب َوِمْننن  ِةنن  ِهيَر ّظ ال
َوَل  ُكْمن  ْي َل َع ْيَسن  َل ُكْمن  َل ْوَراٍتن  َع َثَلُثن 
ُكْمن  ْي َل َع ُفوَنن  ّوا َط ُهّنن  َد ْع َب َناٌحن  ِهْمن ُج ْي َل َع
ّلُهن  ّيُنن ال َب ُي ِلَكن  َذ َك ْعٍضن  َب َلنى  َع ُكْمن  ْعُض َب

ِكيٌم  ِليٌم َح َع ّلُه  َوال َياِت  ُكْم اْل )58(َل

54)  De ki: Allah'a itaat edin; Peygamber'e de itaat edin. Eğer 
yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber'in sorumluluğu 
kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin 
sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine 
getirmeniz)dir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş 
olursunuz. Peygamber'e düşen, sadece açık-seçik duyurmaktır.
55)  Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, 
kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da 
yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip 
seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını 
ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara 
güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; 
hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr 
ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.
56)  Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki 
merhamet göresiniz.
57)  İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacaklarını 
sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış 
yeri!
58)  Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve 
cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş 
olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit 
ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç 
defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde 
bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin 
için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına 
girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri size böyle açıklar. 
Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
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ُلَمننن  ْلُح ُكْمننن ا ْن َفاُلننن ِم ْط َْل َغننن ا َل َب َذا  ِإ َو
ِذيَنن ِمْنن  ّل َذَن ا ْأ َت َكَمنا اْسن ُنوا  ِذ ْأ َت َيْسن ْل َف
ِهنن  ِت َيا ُكْمنن آ َل ّلُهنن  ّيُننن ال َب ُي ِلَكنن  َذ َك ِهْمنن  ِل ْب َق

ِكيٌم  ِليٌم َح َع ّلُه  ُد ِمْن )59(َوال َواِع َق ْل َوا  
ْيَس  َل َف َكاًحا  ِن َيْرُجوَن  ِتي َل  ِء الّل ّنَسا ال
ْيَر  َغ ُهّنن  َب َيا ِث ْعَنن  َيَض َأْنن  َناٌحن  ِهّنن ُج ْي َل َع
ْيٌر  ْفَن َخ ْعِف َت َيْسن َأْنن  َو ٍةن  َن ِزي ِب َبّرَجاٍتن  َت ُم

ِليٌمنن  َع ٌع  ّلُهنن َسننِمي َوال ُهّننن  ْيَسنن ) 60(َل َل
ْعَرِجن  َْل َلنى ا َع َوَل  ْعَمنى َحَرٌجن  َْل َلنى ا َع
َلى  َع َوَل  ِريِض َحَرٌج  ْلَم َلى ا َع َوَل  َحَرٌج 
ْو  َأ ُكْمنن  ِت ُيو ُب ُلوا ِمْننن  ُك ْأ َت َأْننن  ُكْم  ُفِسنن َأن

ْو  َأ ُكْمنن  ِت َها ُأّم ُيوِتنن  ُب ْو  َأ ُكْمنن  ِئ َبا ُيوِتنن آ ُب
ْو  َأ ُكْمن  ِت َوا َأَخ ُيوِتن  ُب ْو  َأ ُكْمن  ِن َوا ِإْخ ُيوِتن  ُب
ْو  َأ ُكْمن  ِت َعّما ُيوِتن  ُب ْو  َأ ُكْمن  ْعَماِم َأ ُيوِتن  ُب
ْو  َأ ُكْمن  ِت ُيوِتن َخاَل ُب ْو  َأ ُكْمن  ِل َوا َأْخ ُيوِتن  ُب
ْيَسن  َل ُكْم  ِق ِدي ْو َصن َأ ِتَحُهن  َفا ُتْمن َم ْك َل َمنا َم
ْو  َأ ًعننا  ُلوا َجِمي ُك ْأ َت َأْننن  َناٌحنن  ُكْمنن ُج ْي َل َع
َلنى  َع ّلُموا  َفَسن ًتنا  ُيو ُب ُتْمن  ْل َدَخ َذا  ِإ َف ًتا َتا َأْش

َكًةن  َباَر ِهن ُم ّل ِد ال ْن ّيًةن ِمْنن ِع َتِح ُكْم  ُفِسن َأن

َياِتن  ُكْمن اْل َل ّلُهن  ّيُنن ال َب ُي ِلَكن  َذ َك َبًةن  ّي َط
ُلوَن  ِق ْع َت ُكْم  ّل َع )61(َل

59)  Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden 
öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi onlar da izin 
istesinler. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklar. Allah 
alîmdir, hakîmdir.
60)  Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı 
kadınların, zinetleri (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin 
(bazı) elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. 
İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah 
işitendir, bilendir.
61)  Âmâya güçlük yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da 
güçlük yoktur. (Bunlara yapamayacakları görev yüklenmez; 
yapamadıklarından dolayı günahkâr olmazlar.) Sizin için de, 
gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, 
annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız 
kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, 
halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, 
teyzelerinizin evlerinden, veya anahtarlarını uhdenizde 
bulundurduğunuz yerlerden, yahut dostlarınızın evlerinden 
yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı 
yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, 
Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği 
olarak kendinize (birbirinize) selâm verin. İşte Allah, düşünüp 
anlayasınız diye size âyetleri böyle açıklar.

359                                                                         en-Nur Suresi                                                    Cüz 18 – Sure 24



ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذيَن آَم ّل ُنوَن ا ْؤِم ْلُم ّنَما ا ِإ
ٍر  َأْم َلى  َع َعُه  ُنوا َم َكا َذا  ِإ َو ِه  ِل َوَرُسو

ِإّن  ُه  ُنو ِذ ْأ َت َيْس ّتى  ُبوا َح َه ْذ َي َلْم  َجاِمٍع 
ِذيَن  ّل ِئَك ا َل ْو ُأ َنَك  ُنو ِذ ْأ َت َيْس ِذيَن  ّل ا

ُنوَك  َذ ْأ َت َذا اْس ِإ َف ِه  ِل َوَرُسو ِه  ّل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُي
ُهْم  ْن ْئَت ِم ِلَمْن ِش َذْن  ْأ َف ِهْم  ِن أ

ْ ْعِض َش َب ِل
ُفوٌر  َغ ّلَه  ِإّن ال ّلَه  ُهْم ال َل ِفْر  ْغ َت َواْس

َء الّرُسوِل )62(َرِحيٌم  َعا ُد ُلوا  َع َتْج  َل 
َلُم  ْع َي ْد  َق ْعًضا  َب ُكْم  ْعِض َب ِء  َعا ُد َك ُكْم  َن ْي َب

ًذا  َوا ِل ُكْم  ْن ُلوَن ِم ّل َتَس َي ِذيَن  ّل ّلُه ا ال
َأْن  ِه  ِر َأْم َعْن  ُفوَن  ِل ُيَخا ِذيَن  ّل َذْر ا َيْح ْل َف
ِليٌم  َأ َذاٌب  َع ُهْم  َب ُيِصي ْو  َأ َنٌة  ْت ِف ُهْم  َب ُتِصي

َواِت ) 63( ِفي الّسَما ِه َما  ّل ِل ِإّن  َأَل 

ْوَم  َي َو ِه  ْي َل َع ُتْم  ْن َأ َلُم َما  ْع َي ْد  َق َْلْرِض  َوا
ُلوا  َعِم ِبَما  ُهْم  ُئ ّب َن ُي َف ِه  ْي َل ِإ ُعوَن  ُيْرَج

ِليٌم  َع ٍء  ُكّل َشْي ِب ّلُه  ) 64(َوال
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس

ِه  ِد ْب َع َلى  َع َقاَن  ُفْر ْل َنّزَل ا ِذي  ّل َباَرَك ا َت
ِذيًرا  َن َلِميَننن  َعا ْل ِل ُكوَننن  َي َلُهنن ) 1(ِل ِذي  ّل ا

ْذ  ّتِخ َي َلْمن  َو َْلْرِضن  َوا َواِت  ْلُكن الّسنَما ُم
ْلِكن  ْلُم ِفني ا ِريٌكن  َلُهن َش ُكْنن  َي َلْمن  َو ًدا  َل َو

ِديًرا  ْق َت ُه  ّدَر َق َف ٍء  ُكّل َشْي َق  َل )2(َوَخ

62) Müminler, ancak Allah'a ve Resûlüne gönülden inanmış 
kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken 
ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu 
senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resûlüne iman 
etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin 
istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için 
Allah'tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.
63) (Ey müminler!) Peygamber'i, kendi aranızda birbirinizi 
çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp 
gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun 
emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya 
kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.
64) Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, 
sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar O'nun huzuruna 
döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. 
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

25- el-FURKAN SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 77  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı 
indiren, Allah, yüceler yücesidir.
2) Göklerin ve yerin mülkü O'nundur.O bir çocuk 
edinmemiştir,mülkünde ortağı yoktur .Her şeyi yaratmış, ona 
ölçü , biçim ve düzen vermiştir.
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ُقوَننن  ُل َيْخ َهًةنن َل  ِل ِهنن آ ِن ُدو ُذوا ِمْننن  ّتَخ َوا
ُكوَنننن  ِل َيْم َوَل  ُقوَنننن  َل ُيْخ ُهْمننن  َو ًئنننا  ْي َش
ُكوَننن  ِل َيْم َوَل  ًعننا  ْف َن َوَل  ِهْم َضّرا  ُفِسنن َِلن

ُنُشوًرا  َوَل  ًةنن  َيا َوَل َح ًتننا  ْو َقاَلنن )3(َم َو  
ْفٌكن  ِإ ِإّل  َذا  َه ِإْنن  َفُروا  َك ِذيَنن  ّل ُهن ا َتَرا ْف ا

ُءوا  ْد َجا َق َف ْوٌم آَخُروَن  َق ِه  ْي َل َع َنُه  َعا َأ َو
َوُزوًرا  ْلًمننننا  ِطيُر )4(ُظ َأَسننننا ُلوا  َقا َو  

ًة  ْكَر ُب ِه  ْي َل َع َلى  ُتْم ِهَي  َف َها  َب َت َت ْك ِليَن ا ّو َْل ا
َأِصننيًل  َلُمنن )5(َو ْع َي ِذي  ّل َلُهنن ا َأنَز ُقْلنن   

ّنُهنن  ِإ َْلْرِضنن  َوا َواِت  ِفنني الّسننَما الّسننّر 
ُفوًرا َرِحيًمننا  َغ ُلوا َماِلنن ) 6(َكاَننن  َقا َو

َيْمِشني  َو َعاَمن  ّط ُكُلن ال ْأ َي َذا الّرُسنوِل  َه
َلٌكنن  ِهنن َم ْي َل ِإ ِزَلنن  ُأن ْوَل  َل َواِق  َْلْسنن ِفنني ا

ِذيًرا  َن َعُهن  ُكوَنن َم َي ِهن ) 7(َف ْي َل ِإ َقنى  ْل ُي ْو  َأ

َقاَل  َو َها  ْن ُكُل ِم ْأ َي ّنٌة  َلُه َج ُكوُن  َت ْو  َأ َكنٌز 
ِإّل َرُجًل  ُعوَننننن  ِب ّت َت ِإْننننن  ِلُموَننننن  ّظا ال

َلَكن )8(َمْسنُحوًرا  ُبوا  ْيَفن َضَر َك ُظْر   ان
ِبيًل  ُعوَن َسن ِطي َت َيْسن َفَل  ّلوا  َفَض َثاَلن  َْلْم ا

َلَكنن ) 9( َعَلنن  َءنن َج ِإْننن َشا ِذي  ّل َباَرَكنن ا َت
َها  ِت َتْح ِري ِمْن  َتْج ّناٍت  ِلَك َج َذ ْيًرا ِمْن  َخ

ُقُصننوًرا  َلَكنن  َعْلنن  َيْج َو َهاُر  ْن ْل
َ َبْلنن )10(ا  

ّذَبنن  َك ِلَمْننن  َنننا  ْد َت ْع َأ َو ِة  َع ِبالّسننا ُبوا  ّذ َك
ِعيًرا  ِة َس َع )11(ِبالّسا

3)  (Kâfirler) O'nu (Allah'ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, 
bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne 
de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri 
yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar 
edindiler.
4)  İnkâr edenler: Bu (Kur'an), olsa olsa onun (Muhammed'in) 
uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre de bu hususta 
kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz 
haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır.
5) Yine onlar dediler ki: (Bu âyetler), onun, başkasına yazdırıp 
da kendisine sabah-akşam okunmakta olan, öncekilere ait 
masallardır.
6) (Resûlüm!) De ki: Onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen 
Allah indirdi. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet 
sahibidir.
7)  Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; 
(bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek 
indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı!
8)  Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yeyip 
(meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı. 
(Ayrıca) o zalimler (müminlere): Siz, ancak büyüye tutulmuş 
bir adama uymaktasınız! dediler.
9)  (Resûlüm!) Senin hakkında bak ne biçim temsiller 
getirdiler! Artık onlar sapmışlardır ve (hidayete) hiçbir yol da 
bulamazlar.
10)  Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar 
akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan 
Allah'ın şanı yücedir.
11) Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti 
inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık.
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َهنا  َل ُعوا  ٍد َسنِم ِعي َب َكاٍنن  ُهنم ِمْنن َم ْت أ
َ َذا َر ِإ

ِفيًرا  َوَز ًظننا  ّي َغ َهننا ) 12(َت ْن ُقوا ِم ْل ُأ َذا  ِإ َو
ِلَكنن  َنا ُه ْوا  َع َد ِنيَننن  َقّر ًقننا ُم ّي ًنننا َض َكا َم

ُبوًرا  ُبوًرا ) 13(ُث ُث ْوَمنننننننن  َي ْل ُعوا ا ْد َت َل 
ِثيًرا َك ُبوًرا  ُث ُعوا  ْد َوا ًدا  ُقْلنننن ) 14( َواِح

َد  ُوِع ِتنني  ّل ِد ا ْل ْلُخ ّنُةنن ا َأْمنن َج ْيٌر  ِلَكنن َخ َذ َأ

َوَمِصننيًرا  ًءنن  ُهْمنن َجَزا َل َنْتنن  َكا ُقوَننن  ّت ْلُم ا
ِديَنن ) 15( ِل ُءوَنن َخا َيَشا َهنا َمنا  ِفي ُهْمن  َل

ُئوًل  ًدا َمْسنن ْع َو ّبَكنن  َلننى َر َع  )16(َكاَننن 
ُدوِن  ُدوَن ِمْن  ُب ْع َي َوَما  ُهْم  َيْحُشُر ْوَم  َي َو
ِدي  َبا ُتْمنن ِع ْل َل َأْض ُتْمنن  ْن َأ َأ ُقوُلنن  َي َف ِهنن  ّل ال

ِبيَل  ّلوا الّسنن ُهْمنن َض َأْمنن  ِءنن  ُؤَل ) 17(َه
َأْنن  َننا  َل ِغني  َب ْن َي َكاَنن  َنَك َمنا  ْبَحا ُلوا ُسن َقا
ِكْننن  َل َو َءنن  َيا ِل ْو َأ ِنَكنن ِمْننن  ُدو َذ ِمْننن  ّتِخ َن
ْكَر  ّذ َنُسنننوا ال ّتنننى  ُهْمننن َح َء َبا َوآ ُهْمننن  َت ْع ّت َم

ُبوًرا ْوًمنننا  َق ُنوا  َكا ُكْمننن ) 18( َو ُبو ّذ َك ْد  َق َف
ًفا  ُعوَن َصنْر ِطي َت َتْسن َفَمنا  ُلوَنن  ُقو َت ِبَمنا 
ْقُهنن  ِذ ُن ُكْمنن  ْن ِلْمنن ِم ْظ َي َوَمْننن  َنْصننًرا  َوَل 

ِبيًرا  َك ًبننا  َذا َلَكنن ) 19(َع ْب َق َنا  ْل َأْرَسنن َومننا 
ُلوَنننن  ُك ْأ َي َل ُهْمننن  ّن ِإ ِإّل  ِليَن  ْلُمْرَسننن ِمْنننن ا
َواِق  َْلْسننن ِفننني ا َيْمُشوَنننن  َو َعاَمننن  ّط ال
ِبُروَن  َتْص َأ َنًة  ْت ِف ْعٍض  َب ِل ُكْم  ْعَض َب َنا  ْل َع َوَج

َبِصيًرا  ّبَك  َكاَن َر )20(َو

12)  Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce, 
onun öfkelenişini (müthiş kaynamasını) ve uğultusunu işitirler.
13) Elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) dar bir 
yerine atıldıkları zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler.
14)  (Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı 
istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!
15)  De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sahiplerine vâdedilen 
ebedilik cenneti mi? Orası, onlar için bir mükâfat ve (huzura 
kavuşacakları) bir varış yeridir.
16)  Onlar için orada ebedî kalmak üzere diledikleri her şey 
vardır. İşte bu, Rabbinin üzerine (aldığı ve yerine getirilmesi) 
istenen bir vaaddir.
17)  O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri 
toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa 
kendileri mi yoldan çıktılar?
18)  Onlar: Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar 
edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve atalarına o kadar 
bol nimet verdin ki, sonunda (seni) anmayı unuttular ve helâki 
hak eden bir kavim oldular, derler.
19)  (Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir:) İşte 
(taptıklarınız), söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık 
ne (azabınızı) geri çevirebilir, ne de bir yardım temin 
edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap 
tattıracağız!
20)  (Resûlüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün 
peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda 
dolaşırlardı. (Ey insanlar!) Sizin bir kısmınızı diğer bir 
kısmınıza imtihan (vesilesi) kıldık; (bakalım) sabredecek 
misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.
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